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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na ověření možnosti stanovení tloušťky niklové 

vrstvy pomocí GDOES. 

V teoretické části jsou popsány chemické a galvanické niklové povlaky, optický 

emisní spektrometr s doutnavým výbojem (GDOES) a optický mikroskop.  

V praktické části je uvedeno chemické složení obou vzorků stanovené na GDOES, 

tloušťka niklového povlaku byla pozorována na optickém mikroskopu Olympus IX70. 

Cílem této práce je ověření možnosti stanovení tloušťky niklového povlaku pomocí 

GDOES. 

Klíčová slova: niklování, optický mikroskop, tloušťka Ni povlaku, GDOES. 

 

Abstract 

The bachelor thesis is focused on the verification of the determination of the 

thickness of the nickel layer using GDOES. 

In the theoretical part there are described galvanic and chemical nickel coatings, 

glow discharge optical emission spectrometry (GDOES) and optical microscope. 

In the practical part there is introduced chemical compositions of both samples 

determined on GDOES, thickness of nickel coating was observed by optical microscope 

Olympus IX70. 

The objective of this work is to verify the possibility of determining the thickness 

of the nickel using GDOES. 
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1 ÚVOD 

Nikl je bílý kov se slabě nažloutlým odstínem. Galvanické niklování patří 

k nejstarším používaným postupům elektrolytického vylučování kovů. Díky své korozní 

odolnosti a dobré leštitelnosti je nikl dodnes používán k dekorativním účelům na technické 

výrobky, k výrobě nerezavějících ocelí nebo pro galvanotechnické účely [1]. 

Chemické niklování bylo vyvíjeno už v druhé polovině 19. století a v dnešní době 

se velmi využívá jako efektivní způsob povrchové úpravy v průmyslu a v různých dalších 

aplikacích, na které jsou kladeny vysoké požadavky především v rámci tvrdosti, 

otěruvzdornosti a korozní odolnosti použitého materiálu. Jeho hlavní nevýhodou je nízká 

vylučovací rychlost při porovnání s galvanicky vyloučenými povlaky, vyšší pracovní 

teplota a nízká stabilita lázní [7]. 

Optická emisní spektrometrie zahrnuje analytické metody založené na měření 

blízkého a viditelného ultrafialového záření, které jsou emitována vzorkem. Tyto metody 

se navzájem odlišují způsobem vybuzení spektra. Jsou to metody OES s buzením 

elektrickou jiskrou či obloukem a buzení s doutnavým výbojem, která je známá pod 

zkratkou GDOES (Glow-Discharge Optical Emission Spectrometry). Metody se používají 

k analýze kompaktních kovových vzorků. V roce 1968 byl vyroben první GDOES přístroj. 

Limity detekce se pohybují mezi 0,1 – 10 ppm [2]. 

Mikroskopické zkoumání se uplatňuje v širokém rozsahu od makrostruktur  

až po mikrostruktury (milimetry až nanometry). Pomocí mikroskopů je možné pozorovat 

morfologické vlastnosti, optické vlastnosti materiálu (optický charakter krystalků, 

dvojlom, index lomu), obsah složek v heterogenním materiálu (např. v keramických 

materiálech nebo ve slitinách), termické chování látky (např. fázové přechody, rozklady, 

povrchové napětí, slinování) a fyzikální vlastnosti nebo pochody (rozpouštění, 

mikrotvrdost, difuzní pochody, leptání, průběh topochemických reakcí atd.) [5]. 

Optická mikroskopie umožňuje pozorovat mikroskopické objekty a struktury  

do tisícinásobného zvětšení bez speciálních úprav mikroskopu. Vzorky pro pozorování 

v optickém mikroskopu se běžně připravují broušením a leštěním nebo se rozkládají 

na skleněnou podložku [11]. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Nikl 

Nikl je kov stříbrobílé barvy se žlutým nádechem, který se vyznačuje značnou 

tvrdostí. Nikl odolává alkáliím, různým kyselinám a plynům. Jeho hlavní vlastnosti jsou 

[8,15]: 

 Hustota   8,9 g.cm
-3

 

 Molární hmotnost  58,70 g.mol
-1

 

 Bod tání   1452 °C 

 Formální mocenství  1, 2, 3, 4 

 Elektrochemický ekvivalent 1,095 g.A.h
-1

 (pro nikelnaté ionty) 

 Normální potenciál  -0,25 V 

Nejvíce používanou slitinou je monel (Ni a 35 % Cu). Další slitinou je inconel 

(70 % Ni, 15 % Cr, 4 – 6 % Fe), který v oxidačním prostředí vykazuje vyšší odolnost  

než monel. Žárovzdorné a žáropevné slitiny typu NiCr (Nimonic) se používají pro vyšší 

teploty [15]. 

2.1.1 Niklové povlaky 

Niklové povlaky splňují požadavek antikorozní ochrany s požadavkem 

dekorativního vzhledu. Používají se pro obnovu opotřebovaných a zkorodovaných 

součástí, dále na ochranu provozního vybavení dílen, slouží také k elektroformování 

speciálních forem a tvarů. Díky nim se výrobky neznečišťují a nezabarvují. Jejich 

nevýhodou je matný povrch v atmosféře, proto se většinou niklové povlaky pokrývají ještě 

vrstvičkou chromu. Povlaky se rozpouštějí ve zředěné kyselině dusičné a pasivují se 

v koncentrované [8]. 

Obecně se koroze systému projevuje v pórech povlaku. Při snížení této pórovitosti 

je dosaženo větší účinnost ochrany materiálu. Výskyt pórů je závislý na tloušťce povlaku, 

pro zvýšení ochranných vlastností je třeba zvýšit tloušťku. Důležitá je také homogenita 

a celistvost povlaku v celé jeho ploše. Nejsou-li tyto parametry zachovány, povlak své 

ochranné účinky ztrácí. Mimo nikl se využívají i další typy povlaků, např. stříbro, zlato, 

platina nebo cín [1,8,9]. 
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Aby se vyloučil kvalitní galvanický povlak je zapotřebí pečlivě připravit základní 

materiál. Povrch musí být odmaštěný, zbavený korozních produktů, okují a mechanických 

nečistot. 

V posledních letech se nanášejí na dekorativní části automobilů, lodí a jiných 

zařízení vystavených těžším atmosférickým podmínkám duplexní povlaky niklu a dvojité 

povlaky nikl-chrom [8]. 

Nikl nanášející se ve dvou vrstvách má mnohem lepší ochranné účinky, než nikl, 

který se nanáší v jedné vrstvě, která má stejnou tloušťku [8]. 

2.2 Chemické niklování 

Chemické niklování je autokatalytická reakce, používána k nanesení slitiny niklu  

a fosforu na základní materiál. Kovy se vylučují bez použití vnějšího zdroje proudu [20]. 

Výsledný niklový povlak musí být v celé ploše homogenní a neporušený, aby měl 

požadovaný ochranný účinek. Vrstva niklu umožňuje pokovit tvarově složité součásti, 

otvory a hrany. Pokud jsou v povlaku trhliny nebo póry, dochází k bodové korozi vznikem 

korozních mikročlánků. Četnost pórů je závislá na tloušťce povlaku – pro dosažení vyšších 

ochranných vlastností je zapotřebí zvýšit tloušťku [1, 22]. 

Při chemickém niklování mohou též stopová množství kovů například olova, 

molybdenu, zinku, cínu, wolframu, bismutu, kadmia, antimonu nebo arzenu, v roztoku 

působit jako katalytické jedy nebo mohou vyvolávat různé provozní problémy. Za určitých 

velmi dobře definovaných podmínek, však zároveň mohou sloužit také jako stabilizátory 

lázní [21]. 

Chemické niklování má vysoké požadavky na čistotu a přesnost při vlastním 

procesu. Pracuje se při teplotě okolo 90°C. 

Princip niklování vyjadřují následující rovnice [16]: 

𝑁𝑖𝑆𝑂4 +  3𝑁𝑎𝐻2𝑃𝑂2 +  3𝐻2𝑂 =  𝑁𝑖 +  2𝐻2  + 𝐻2𝑆𝑂4  +  3𝑁𝑎𝐻2𝑃𝑂3 

3𝑁𝑎𝐻2𝑃𝑂2  =  𝑁𝑎𝐻2𝑃𝑂3  + 2𝑃 +  2 𝑁𝑎𝑂𝐻 +  𝐻2𝑂 

Obě rovnice lze shrnout do této rovnice [16]: 

𝑁𝑖𝑆𝑂4  +  6𝑁𝑎𝐻2𝑃𝑂2  =   𝑁𝑖 +  2𝑃 +  2𝐻2  +  𝑁𝑎2𝑆𝑂4  +  4𝑁𝑎𝐻2𝑃𝑂3 

𝐻2𝑃𝑂2
− +  3𝑁𝑖2+ +  7𝐻 →  𝑁𝑖3𝑃 +  5𝐻+ +  2𝐻2𝑂 
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Chemické niklování je využíváno v průmyslu strojírenském (hřídele, válce, 

slévárenské formy), automobilovém (brzdové písty, spony), naftovém, plynovém 

a chemickém (příruby, trubky, čerpadlové komponenty, ventilová tělesa). Niklování se 

také používá na díly do elektrotechnického, leteckého, potravinářského průmyslu a dalších. 

Chemické niklování má mnoho výhod. Získané povlaky mají vysokou odolnost proti 

korozi a opotřebení a lepší tvrdost, poskytují dobrou tažnost. Zařízení i technologický 

proces jsou jednoduché a hloubková lázeň je rozsáhlá. Používaná lázeň má velkou 

hloubkovou účinnost, což je významné např. při pokovování různých dutin a členitých 

povrchů. Na rozdíl od galvanického pokovování se v tomto případě nepoužívá elektrický 

zdroj, elektrody atd. [14, 21]. 

Nevýhodou chemického niklování je nižší vylučovací rychlost a poměrně malá 

tloušťka povlaku ve srovnání s galvanickými procesy [20, 21]. 

U běžně používaných lázní bývá obsah fosforu v povlaku do 10 %, u kyselých lázní 

bezproudých bývá obsah fosforu vyšší. Jsou-li srovnány niklové povlaky s galvanicky 

vyloučenými povlaky, mívají bezproudové povlaky nižší pórovitost a tím pádem i vyšší 

korozní odolnost [22]. 

Používají se také kyselé bezproudé niklovací lázně, při reakci se nerozpouští 

základní kov. Tímto způsobem lze vylučovat niklové povlaky na měď, ocel, mosaz, stříbro, 

hořčík, hliník a některé jeho slitiny. Lze také vylučovat nikl na keramiku, sklo a plasty 

po předchozí aktivaci povrchu [21]. 

 

2.2.1 Zdroje niklu 

Mezi nejčastěji používané sloučeniny poskytující nikelnatý kationt pro chemické 

niklování se řadí síran nikelnatý, chlorid nikelnatý a octan nikelnatý.  

Síran nikelnatý je značně oblíbený především díky své příznivé ceně. Chlorid 

nikelnatý je hojně využíván, avšak nelze jej aplikovat na materiály s obsahem hliníku, 

kde by docházelo ke korozi vlivem chloridového aniontu. Octan nikelnatý se používá 

nejméně, a to hlavně kvůli jeho vysoké ceně [4]. 
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2.2.2 Základní vlastnosti vyloučených povlaků 

Magnetismus 

Niklový bezproudý povlak, který obsahuje více než 8 % P, je po vyloučení 

považován za nemagnetický. Magnetismus se zvyšuje tepelným zpracováním povlaku 

[22]. 

Pájitelnost a svařitelnost 

Vysoce aktivovanými pájecími kyselými prostředky jsou snadno pájitelné 

bezproudé povlaky Ni-P, zejména pro tepelně upravované povlaky. Bezproudý povlak Ni-

P se běžně nesvařuje. Dochází k migraci (pohybu) P na hranicích zrn, když se ochlazuje 

svar. Tento svar není pevný a výsledek neodpovídá požadavkům [22]. 

Adhese – přilnavost 

Bezproudým niklováním je možné dosáhnout velmi vysoké přilnavosti na různé 

materiály, např. ocel, hliník, měď i měděné slitiny. Pro železo i měděné slitiny je pevnost 

spoje 345 – 441 MPa. Lehké kovy, jako titan, hliník, nebo jejich slitiny mají pevnost nižší, 

a to 103 – 241 MPa. Při tepelném zpracování lehkých kovů je možné dosáhnout zvýšené 

pevnosti spojů. Je to důsledek difuze, tedy samovolného pronikání molekul z oblasti 

s vyšší koncentrací do oblasti s nižší koncentrací částic, v tomto případě tedy atomů 

základního materiálu a povlaku [22]. 

Tloušťka povlaku 

Při výrobě se může docílit širokého rozpětí tloušťek povlaků. Povlaky mají téměř 

stejnou tloušťku na celém pokovovaném povrchu bez ohledu na jeho geometrii (základní 

rozdíl mezi povlaky bezproudými a povlaky vytvářenými galvanicky). Tloušťky povlaků 

se pohybují v rozsahu 2,5 – 127 μm [22]. 

Lesk povlaků 

Lesk povlaků je ovlivněn složením lázně a drsností povrchu. Kvalitního lesklého 

povrchu lze dosáhnout, když bude povrch materiálu velmi dobře opracovaný a očištěný  

a nebudou na něm žádné povrchové vady jako na příklad vrypy, okuje apod. Odmaštěním 

materiálu na povrchu nevzniknou nežádoucí skvrny (fleky) [22]. 
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Další vlastnosti povlaků vyloučených při bezproudém niklování 

Vyloučený povlak je slitina nikl-fosfor. U běžných lázní je obsah fosforu do 10 %, 

u kyselých lázní se používají povlaky s vyšším obsahem. Bezproudově vyloučené vrstvy 

mají nižší pórovitost a tedy i vyšší korozní odolnost oproti galvanicky vyloučeným 

niklovým povlakům [21]. 

Tab. 1 uvádí vybrané fyzikální parametry obou typů povlaků [21]. 

 

Tab. 1 Porovnání vybraných vlastností bezproudově a galvanicky vyloučených vrstev Ni 

 
Bezproudově vyloučená 

vrstva Ni 

Galvanicky vyloučená 

vrstva Ni 

Hustota 𝝆  

(𝒈. 𝒄𝒎−𝟑) 
7,85 8,8 

Teplota tání 𝑻𝒕  

(°𝑪) 
890 1 450 

Měrný odpor 

(𝒎𝑾. 𝒄𝒎−𝟏) 
60 8,5 

 

2.2.3 Niklování s nízkým obsahem fosforu (2 – 4 % P) 

Chemické niklování je autokatalyticky řízený proces, vylučují se slitinové vrstvy 

niklu a fosforu na pevný substrát, což jsou nejčastěji kovové, ale také nevodivé materiály. 

Na rozdíl od galvanického poniklování, při kterém dochází k depozici kovu na katodě 

průchodem elektrického proudu elektrolytem a redukcí kovových iontů prošlým 

elektrickým nábojem, se v tomto případě jedná o čistě chemický proces, kdy dochází 

k vytváření vysoce homogenních, jemně strukturovaných Ni vrstev i na tvarově složitějších 

součástech. Tloušťka povlaku se pohybuje od 5 do 50 μm a lze ji přizpůsobit požadavkům 

zákazníka [23].  
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Vzniklý povrch má tyto vlastnosti [23]: 

 ve slitině NiP je obsah fosforu 2 – 4 %, 

 rovnoměrná vrstva i u složitějších tvarů, 

 tvrdost po vykovení 700 ± 30 HV01 umožňuje chránit proti opotřebení  

i slitiny hliníku a mědi s omezeným tepelným vytvrzováním, 

 možnost následného teplotního vytvrzení na 1015 ± 30 HV01 (blíží se 

tvrdosti chromu), 

 minimální pórovitost – dostatečná korozivzdornost i bez následné pasivace, 

 vysoká odolnost proti opotřebení – otěruvzdornost, 

 nízký koeficient tření (frikční koeficient) – snižuje potřebu lubrikace  

u vzájemně pohyblivých součástí, 

 ušlechtilý, dekorativní vzhled. 

Povlaky nejsou vhodné pro potravinářský průmysl a také pro styk s potravinami, 

neboť kovový nikl je slabě toxický a silně senzibilizující prvek. 

Technologie zpracování jsou dvojího typu, a to: 

 závěsové pokovování, 

 hromadné (bubnové) pokovování – v závislosti na tvaru a velikosti 

pokovovaných součástí. 

Jako základní (pokovovaný) materiál neboli substrát slouží např. ocel a slitiny Fe, 

hliník a jeho slitiny nebo měď a její slitiny.  

Niklování s nízkým obsahem fosforu (2 – 4 % P) je využito ve strojírenství 

(hřídele, válce, příruby, trubky, ventily, ložiska, nástroje), v automobilovém průmyslu, 

v chemickém průmyslu (rozvod a vedení surovin a produktů), ve vojenském a leteckém 

průmyslu, v elektrotechnice a optice, ve spotřebním průmyslu (pokovování drobných, 

tvarově komplikovaných dílů) [23]. Obr. 1 uvádí konkrétní příklad užití niklování 

s nízkým obsahem fosforu. 
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Obr. 1 Příklad využití niklování s nízkým obsahem P [23] 

2.2.4 Niklování s vysokým obsahem fosforu (11 – 13 %) 

Používá se k získání vysoce korozně odolných NiP vrstev se zvýšenou tažností  

a s vyšší afinitou k substrátu. Uplatňuje se ve specializovaných konstrukčních, 

strojírenských i mechanických aplikacích. Toto niklování je rozšířeno v Evropě i ve světě 

[23]. 

Obecné priority chemického niklování, jako jsou homogenita, rovnoměrné 

nanášení, nízký frikční koeficient (vysoká kluznost povrchu), odolnost vůči opotřebení  

a zvýšená tvrdost zůstávají zachovány. Tloušťka povlaku se pohybuje od 5 do 50 μm a je 

možné ji přizpůsobit požadavkům zákazníka [23]. 

Vzniklý povrch má tyto vlastnosti: 

 obsah fosforu ve slitině NiP je 11 – 13 %, 

 vrstva je rovnoměrná i u tvarově složitějších součástí, 

 vysoká odolnost proti opotřebení, 

 dekorativní, ušlechtilý vzhled, 

 nemagnetický povlak, 

 minimální pórovitost, 

 nízký frikční koeficient (koeficient tření). 
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Technologie zpracování jsou dvojího typu, a to: 

 závěsové pokovování, 

 hromadné (bubnové) pokovování – v závislosti na tvaru a velikosti 

pokovovaných součástí. 

Jako základní (pokovovaný) materiál neboli substrát slouží např. ocel a slitiny Fe, 

hliník a jeho slitiny nebo měď a její slitiny. 

Niklování s vysokým obsahem fosforu (11 – 13 %) je využíváno ve strojírenství 

(hřídele, válce, příruby, trubky, ventily, ložiska, nástroje), v automobilovém průmyslu, 

v chemickém průmyslu (rozvod a vedení surovin a produktů), ve vojenském a leteckém 

průmyslu, v elektrotechnice a optice, ve spotřebním průmyslu (pokovování drobných, 

tvarově komplikovaných dílů), v potravinářském průmyslu (zpracování masa), v medicíně 

a v chirurgických aplikacích (využití niklování s vysokým obsahem P – viz Obr. 2) [23]. 

 

Obr. 2 Příklad využití niklování s vysokým obsahem P [13] 

 

2.3 Galvanické pokovování 

Galvanické pokovování je jednou ze základních a zároveň nejnáročnějších způsobů 

povrchových úprav materiálu na přípravu materiálu. Jedná se o elektrochemický proces, 

kdy pomocí elektrické energie dochází k přesunu kationtů jednoho kovu na povrch kovu 

druhého (elektrolýza, viz Obr. 3) [17]. 
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Mimo povrchových úprav lze metodu také použít pro zvětšení velmi malých 

předmětů nebo opravu opotřebených ploch na požadované rozměry. 

 

Obr. 3 Zjednodušené schéma pokovování [17] 

Jako anoda (kladná elektroda) se používá plát kovu, slouží jako zdroj kationtů 

kovu, jímž se pokovuje vzorek. Jedná se např. o Zn, Sn nebo Ni. Jako katoda (záporná 

elektroda) se používá vzorek, na který je nanášen povlak vyloučený z anody. Elektrolytem 

může být kyselá nebo alkalická lázeň umožňující navázání a přenos kationtů kovu  

na vzorek. Zdrojem elektrické energie je stejnosměrné napětí [17]. 

Na katodě dochází k redukci kationtů a jejich zakotvení na kovovém povrchu, tzv. 

elektrokrystalizaci. Anoda se rozpouští během procesu a doplňuje úbytek kovu z roztoku, 

dochází k oxidaci atomů na kationty. Materiál elektrody má ve své krystalové mřížce 

poruchy, tzv. dislokace. Pro vznik krystalizačních center mají dislokace velký význam. 

Tvorba krystalizačních zárodků a jejich rozmístění na povrchu jsou závislé na jeho kvalitě. 

Nejvíce však závisí na proudové hustotě, koncentraci kovových iontů v elektrolytu, 

viskozitě a přítomnosti komplexotvorných solí [18, 19]. 
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2.3.1 Technologický postup při galvanickém pokovování 

Pro vyloučení kvalitního galvanického povlaku je nezbytná pečlivá příprava 

základního materiálu, která zahrnuje tyto kroky [1, 18]: 

 odmaštění v organických rozpouštědlech, 

 chemické odmaštění v alkalických přípravcích, 

 oplach, 

 elektrolytické odmaštění, anodické, katodické, 

 oplach, 

 moření, 

 oplach, 

 dekapování, 

 oplach. 

Hrubým odmaštěním se povrch zbaví mazacích olejů, tuků po tažení, leštících past 

atd. Odmašťovač se vybírá podle toho, jaký je typ a charakter základního materiálu 

a stupeň jeho zamaštění. Následuje moření, kterým se základní materiál zbavuje korozních 

produktů, příp. okují; dále zajišťuje kovově čistý povrch. Využívají se kyselina 

chlorovodíková (koncentrace 10–20 % za normální teploty), kyselina sírová (stejná 

koncentrace, většinou za zvýšené teploty) nebo směs těchto kyselin. Elektrolytickým 

odmaštěním se odstraní poslední zbytky mastnot, příp. náběhových korozních produktů. 

Pro ocel se používá odmaštění anodické, tzn., že je zapojena jako anoda. Nedokonalá 

příprava základního materiálu bývá příčinou vzniku závad galvanického povlaku [1]. 

Vlastní pokovení pak probíhá v následujících etapách [18]: 

 pokovení, 

 vyjasnění, 

 pasivace, 

 utěsnění. 

Dokončení galvanického pokovování zahrnuje tyto operace: 

 sušení, 

 svěšování, 

 třídění, 

 výstupní kontrola, 

 vystavení průvodní dokumentace. 
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2.3.2 Lázně pro galvanické pokovování 

Galvanické lázně se dělí na kyselé a zásadité. Používají se lázně síranové, 

chloridové, sulfamátové, fluoroboritanové, kyanidové apod. Podle vzhledu povlaků jsou 

lázně rozděleny na matně, pololeskle a leskle pracující [20]. 

Hlavními složkami těchto lázní jsou soli, které obsahují vylučovaný kov; látky 

zvyšující vodivost lázně; látky, které působí na rozpustnost anod; látky, které vznikají 

rozkladem původních sloučenin, nečistoty poškozující lázeň a látky zvyšující kvalitu 

povlaku [20]. 

Síranové lázně 

Síranové neboli Wattsovy lázně navrhl O. P. Watts. Jejich hlavní složkou je síran 

nikelnatý (NiSO4) s malým množstvím chloridů. Pracují při hustotě elektrického proudu  

2 – 10 𝐴. 𝑑𝑚−2 za zvýšené teploty T = 50 – 70 °C. Vylučují se z nich jemnozrnné matné 

povlaky s malým vnitřním pnutím. Používají se často a mají mnoho výhod, např. 

jednoduchou údržbu, velmi dobrou dostupnost čistého 𝑁𝑖𝑆𝑂4. Vzniklé povlaky také 

nekorodují zařízení, méně křehnou a mají menší vnitřní pnutí než povlaky z chloridových 

lázní [8,20]. 

Chloridové lázně 

Chloridové lázně jsou buď lázně s velkým obsahem chloridů, které obsahují také 

sírany (pracují při pH = 2,5 – 4 a teplotě 40 – 70 °C) nebo lázně založené pouze na bázi 

chloridů (𝑁𝑖𝐶𝑙2). Jejich výhodou je větší vodivost, díky které postačuje práce s nižším 

napětím při stejném proudu, čímž je spotřeba elektrické energie malá.  

Nevýhodou těchto lázní bývá, že povlaky vznikající při jejich použití vykazují vyšší 

vnitřní pnutí a jejich působení na zařízení je korozivnější než při použití síranových lázní. 

Navíc v porovnání s 𝑁𝑖𝑆𝑂4 má 𝑁𝑖𝐶𝑙2 nižší stupeň čistoty, hůře se skladuje a je dražší [8]. 

Sulfamátové lázně 

Sulfamátové lázně jsou citlivé na znečištění, proto je nutné využívat pouze čisté 

chemikálie a lázeň kontinuálně při provozu čistit. Sulfamát nikelnatý 𝑁𝑖(𝑁𝐻2𝑆𝑂3)2 má 

výbornou rozpustnost ve vodě a je možné z něj připravit lázně s velkým obsahem kovu. 

Sulfamátové lázně s vysokou koncentrací mohou pracovat také za velkých hustot proudu 

(do 20 𝐴. 𝑑𝑚−2), pokud se lázeň míchá nebo se pohybují katodové tyče. Povlaky, které se 
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vyloučí, mají dobré mechanické vlastnosti. Je možné pracovat buď s minimálním obsahem 

chloridových iontů, nebo bez nich. 

Přidáním naftalentrisulfonové kyseliny do lázně se sníží vnitřní pnutí výsledného 

povlaku. Sulfamátové elektrolyty jsou používány v gramofonovém průmyslu,  

při vylučování niklových povlaků v tlustých vrstvách a při výrobě galvanoplastických 

forem [8]. 

Fluoroboritanové lázně 

Z fluoroboritanu nikelnatého(𝑁𝑖(𝐵𝐹4)2), který je nositelem kovu, lze připravit 

lázně o vysoké koncentraci kovu. Pracuje se při pH 2 – 3,5 a teplotě 40 – 80 °C. Využívají 

se především k vylučování tlustých niklových povlaků a v galvanoplastice. 

Nevýhody spočívají ve vysokých provozních nákladech, v korozním působení 

povlaků a v obtížném zneškodňování odpadních vod [8,20]. 

Lázně pro speciální účely 

Nikl-seal 

Jedná se o niklovací lázeň s přídavkem nevodivých tuhých částí, které se vylučují 

společně s niklem. Tvoří vrstvu na povrchu materiálu, která má mikroporézní chromový 

povlak při chromování [8]. 

Saténové niklování 

Saténové niklování pracuje obdobně jako nikl-seal s větším množstvím tuhých 

přísad (cca 15 %). Používá se jako dekorativní vrstva, protože matný niklový povlak 

získává saténový vzhled [8, 20]. 

Černé niklování 

Černé niklování se používá jako dekorativní vrstva nebo v optickém průmyslu. 

Vzniklé povlaky se nevyužívají jako protikorozní ochrana. Mimo niklu obsahují povlaky 

také kovy a organické látky, např. zinek, sulfid nikelnatý, síru atd. Povrch je třeba pořádně 

odmastit, aby se dosáhlo kvalitního černého povlaku [8, 20]. 

Matná niklovací lázeň 

Síran a chlorid nikelnatý je nositelem kovu v lázni. Chloridové ionty zvyšují 

vodivost elektrolytu a zlepšují rozpouštění anod. Kyselina boritá zjemňuje zrno povlaků, 

v lázni působí jako tlumivý roztok neboli pufr [1]. 
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2.4 Analytické metody 

2.4.1 Optická mikroskopie 

Optický mikroskop se skládá z mechanické části (podstavec, stojan a stolek 

s křížovým posunem), osvětlovací části (zdroj světla, kondenzor, clona) a optické části 

(objektivy a okuláry). 

Nejdůležitější součástí každého mikroskopu je objektiv a okulár. Objektiv je 

čočka, která je blíže k preparátu, vytváří zvětšený, skutečný a převrácený obraz 

sledovaného předmětu. Má krátkou ohniskovou vzdálenost, řádu 10
-3

 m. Okulár je čočka, 

která je blíže oku, zvětšuje obraz vytvořený objektivem. Jeho ohnisková vzdálenost je  

v řádech 10
-2

 m, tj. o řád delší než u objektivu. 

Vztah zvětšení mikroskopu Z: 

 𝑍𝑀𝐼𝐾𝑅 =  𝑍𝑂𝐵 . 𝑍𝑂𝐾 =  
∆ .𝑙0

𝑓𝑂𝐵 .𝑓𝑂𝐾
       (1) 

kde  𝑍𝑂𝐵 je zvětšení objektivu, 𝑍𝑂𝐾 je zvětšení okuláru, ∆ je tzv. optický interval, tj. 

vzdálenost mezi zadní ohniskovou rovinou objektivu a přední okuláru, 𝑙0 je vzdálenost oka 

od předmětu (konvenční vzdálenost je 25 cm),  𝑓𝑂𝐵  je ohnisková vzdálenost objektivu, 𝑓𝑂𝐾 

je ohnisková vzdálenost okuláru. 

Zvětšení objektivu i okuláru je známé, neboť jejich hodnota je vyznačena 

výrobcem.  

Rozlišovací schopnost (rozlišitelná vzdálenost) je vzdálenost dvou bodů, které 

ještě rozlišíme jako dva body. 

 𝑑 =
𝜆

𝐴
  𝑝ř𝑖 𝑝𝑜𝑧𝑜𝑟𝑜𝑣á𝑛í 𝑣𝑒 𝑠𝑣ě𝑡𝑙é𝑚 𝑝𝑜𝑙𝑖      (2) 

 𝑑 =
𝜆

2 .𝐴
  𝑝ř𝑖 𝑝𝑜𝑧𝑜𝑟𝑜𝑣á𝑛í 𝑣 𝑡𝑚𝑎𝑣é𝑚 𝑝𝑜𝑙𝑖      (3) 

kde d je rozlišitelná vzdálenost, λ je vlnová délka použitého osvětlení a A je numerická 

apertura objektivu. 

Jsou rozlišovány dva případy, zda preparát sám vydává světlo nebo je-li osvětlován 

cizím zdrojem světla. 
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Hloubka ostrosti preparátu 

Hloubka ostrosti je hloubka preparátu, kterou lze vidět ostře zobrazenou 

v mikroskopu. Přivřením aperturní clony se sníží apertura objektivu i rozlišovací 

schopnost, což má za následek zvýšení hloubky ostrosti. 

 𝐻 =
𝑑

𝑡𝑔 𝛼
=

𝜆

𝐴 .  𝑡𝑔 𝛼
         (4) 

kde d je rozlišitelná vzdálenost, α je polovina vstupního úhlu objektivu, λ je vlnová délka 

použitého osvětlení a A je numerická apertura objektivu. 

Užitečné zvětšení je charakterizováno vztahem 

𝑍𝑢ž =
𝑑1

𝑑
          (5) 

kde d1 je vzdálenost rozlišitelná lidským okem a d je rozlišitelná vzdálenost daného 

objektivem. 

2.4.1.1 Části mikroskopu 

Mikroskop je skládán ze tří základních částí optiky: objektivu, okuláru  

a osvětlovacího zařízení. 

Objektiv 

Objektiv mikroskopu je charakterizován geometrickým zvětšením a číselnou 

aperturou. Nejslabší objektivy mají a chromatickou čočku, silnější objektivy mají dvě  

a chromatické čočky [5, 11]. 

Okulár 

Okulár je tvořen systémem dvou jednoduchých nebo složených čoček. Sběrný 

(kolektiv) člen je obrácený do mikroskopu, na straně oka pozorovatele je tzv. oční člen. 

Osvětlovací soustava mikroskopu 

Průhledné preparáty se osvětlují světlem (lomem), které prochází. Neprůhledné 

preparáty se osvětlují světlem (odrazem), které dopadají ze shora. 

Čočky 

Jsou to tuhá průhledná tělesa (např. skleněná), která jsou omezená jednou nebo 

dvěma kulovými hladkými plochami. Používají se k lomu světelných paprsků. Většinou 

mají symetrický tvar vzhledem k optické ose. Stěny čoček jsou vypuklé nebo duté.  
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Optický mikroskop umožňuje pozorovat preparáty průhledné i neprůhledné, 

kontrastní i zcela nekontrastní (tzv. fázové) [3]. 

 

2.4.1.2 Fluorescenční mikroskop 

Fluorescenční mikroskop je světelný mikroskop, který umožňuje detekci  

a pozorování látek ve vzorku. Přístroj má za úkol vytvořit dostatečně silné záření, osvítit 

jím vzorek a poté snímat fluorescenci vzorku. Tento typ mikroskopu se používá  

pro pozorování speciálních barevných preparátů, k zobrazení organických i anorganických 

struktur. Jako zdroj světla se používá rtuťová výbojka. Podle konstrukce se fluorescenční 

mikroskopie dělí na transmisní fluorescenční mikroskop (Transmitionlight fluorescence 

microscope) a epifluorescenční mikroskop (Reflectedlight fluorescence microscope) [30, 

31]. 

 

Obr. 4 Schéma fluorescenčního mikroskopu [30] 
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2.4.2 Optická emisní spektrometrie 

Optická emisní spektrometrie nebo také atomová emisní spektrometrie je fyzikální 

analytická metoda, která je založena na sledování emise elektromagnetického záření 

volnými atomy látek v plynném stavu [6]. 

Elektromagnetické záření se dělí na oblasti [26]: 

 rentgenovou (10
-3

 – 10 nm), 

 ultrafialovou vakuovou (10 – 200 nm), 

 ultrafialovou blízkou (200 – 400 nm), 

 viditelnou (400 – 750 nm), 

 infračervenou blízkou (0,75 – 2,5 μm), 

 infračervenou střední (2,5 – 50 μm), 

 infračervenou vzdálenou (50 – 100 μm), 

 mikrovlnou (10 – 1000 mm), 

 radiofrekvenční (1 – 1000 m). 

OES slouží ke kvalitativnímu a kvantitativnímu určení analyzovaného vzorku  

ze záření vzorku vysílající atomy a ionty zkoumaného vzorku. Atomy prvku se musí 

převést do excitovaného stavu dodáním energie tepelné v plameni, v elektrickém oblouku 

nebo elektrické jiskře, aby vzorek vysílal záření [25]. 

Do OES se zařazují analytické metody založené na měření blízkého ultrafialového  

i viditelného záření, která jsou emitována vzorkem. Tyto metody se liší způsobem 

vybuzení spektra [2]. 

Atomová spektra jsou tvořena souborem spektrálních čar (Obr. 5). Spektrální čáry 

jsou charakterizovány šířkou a intenzitou. Šířka čáry je větší u prvků s malou hmotností  

a roste se zvyšováním teploty. Intenzita a poloha závisí na systému elektronů v atomech 

jednotlivých prvků. Elektrony přecházejí (dojde k přeskoku elektronů) při interakci 

elektromagnetického záření s atomy ze svých původních energetických hladin na hladiny 

s vyšší energií a vzápětí se vracejí zpět na své původní hladiny. Při návratu na nižší 

energetickou hladinu se přijatá energie uvolní ve formě záření o určité frekvenci (vlnové 

délce). Vlnová délka je pro každý prvek charakteristická, je kvalitativní charakteristikou 

záření. Při návratu elektronu z dráhy o energii 𝐸𝑞 na dráhu, která odpovídá energii 𝐸𝑝, je 

energie fotonu [2, 26]:  
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∆𝐸 =  𝐸𝑞 −  𝐸𝑝 = ℎ. 𝜈 =  
ℎ .𝑐

𝜆
        (6) 

kde ∆𝐸 je rozdíl příslušných energetických hladin, 𝐸 je energie v joulech (J), 𝑐 je rychlost 

záření (3.10
8 

m.s
-1

), 𝜈 je frekvence pohybu vlny v kmitech za sekundu, ℎ je Planckova 

konstanta (6,626176.10
-34  

J.s
-1

),  𝜆 je vlnová délka záření (nm), 𝐸𝑞 a𝐸𝑝 jsou energie 

částice na vyšší a nižší hladině [2]. 

Spektrální analýza stanovuje kvalitativní i kvantitativní složení látek. Energie 

fotonu určuje kvalitativní charakteristiku záření – tj. vlnovou délku 𝜆. 

 

Obr. 5 Spektrální čáry [24] 

 

Základní typy budících zdrojů v OES [2]: 

 obloukový výboj, 

 jiskrový výboj, 

 řízený oblouk, 

 plně digitální zdroj tzv. plazmové generátory, 

 doutnavý výboj, 

 plazmové vybuzení ICP, TEP, DCP, MIP, 

 aerosolové buzení, 

 buzení SAFT. 
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Obr. 6 Obloukový a jiskrový výboj (vlevo), plazmová hlavice ICP (vpravo) [6] 

 

2.4.2.1 Konstrukce GDOES 

Přístroj se skládá z budícího zdroje, optického spektrometru a elektroniky 

s výpočetní technikou [6]. 

Budící zdroj 

Základem budícího zdroje spektrometru s doutnavým výbojem je tzv. Grimmova 

lampa (viz Obr. 7), skládající se z duté trubičkové vyměnitelné anody, upevněné  

do kruhové anodové desky, a z kruhové deskové katody [2]. 

 

Obr. 7 Grimmova lampa [10] 
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Uprostřed katody je otvor, v němž je umístěná anoda nepatrně zapuštěna 

pod úroveň vnější plochy katody. Katoda je od anody izolována keramickou trubičkou  

a uvnitř plochou kruhovou keramickou deskou s těsněním silikonovým kroužkem. Okolo 

keramické trubičky je na vnější straně katody v drážce malý těsnící kroužek z měkké 

silikonové pryže. Kroužek těsní vnitřní prostor lampy po přiložení analyzovaného vzorku 

vůči atmosféře, stlačením umožňuje elektrické spojení katody lampy se vzorkem. Frézka, 

která zajíždí po každé analýze do otvoru anody, čistí anodu od nánosů profouknutím 

argonem. Přisátím vzorku na lampu frézka vzorek přitlačí ke katodě. Zdroj stejnosměrného 

vysokého napětí (k zapálení doutnavého výboje) je umístěn uvnitř přístroje. Pomocí rotační 

vývěvy a řízeného ventilu pro napouštění plynu je v lampě vytvářen potřebný nízký tlak 

argonu. Elektrodový systém je chlazen vodou uzavřeného chladicího systému. 

Spektrometr 

Spektrometr je zařízení, které rozkládá souhrnné záření vzorku na jednotlivé vlnové 

délky (spektrální čáry). Umožňuje zaznamenávat intenzitu vybraných popř. všech čar 

podle čidel (fotonásobiče se většinou používají jako čidla, u kterých se měří jen vybrané 

čáry), které jsou k měření intenzity použita. 

 

Obr. 8 Schéma přístroje GDOES [12] 
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Hlavní součásti spektrometru v klasickém Paschen-Rungeho uspořádání jsou 

vstupní štěrbina, zakřivená optická mřížka a výstupní štěrbina na tzv. Rowlandově kružnici 

(Obr. 8). Fotonásobiče jsou za výstupními štěrbinami. Spektrometr je evakuován na vysoké 

vakuum cca 0,4 Pa rotační vývěvou [2]. 

Elektronika  

Základem elektronické části je mikroprocesor. Skládá se z výkonových a řídících 

obvodů, mezispojovacích jednotek a izolačních obvodů [2]. 

Výpočetní technika 

Umožňuje z hlediska programového vybavení následující úkoly vstup a kontrolu 

všech uživatelských dat, statické výpočty, provádění kalibrace a rekalibrace, provádění 

reprofilace, snadné ovládání a popisy funkcí (help), přídavné výpočty, uložení a odeslání 

výsledků (převod do formátu pdf, xls, doc aj.) [2]. 

Požadavky na vzorky 

Vzorky, které se používají, musí mít rovnou plochu na analyzované straně 

(přikládají se na katodu lampy). Maximální plošná velikost vzorku je cca 120 x 120 mm. 

Vzorky pro povrchovou analýzu, při které jsou zjišťovány koncentrační hloubkové 

profily resp. jednotlivé povlaky pokovených materiálů a jejich chemické složení, vzorky 

nejsou broušeny [2]. 

Výhody spektrometrie s doutnavým výbojem proti spektrometrii s jiskrovým 

výbojem nebo obloukovým buzením [2]: 

 vybuzená spektra jsou chudší a „ostřejší“ díky nízké teplotě (méně čar, 

spektrální čáry jsou užší),  

 spotřebu kalibračních a nekalibračních vzorků snižuje nízká teplota, 

 nižší samoabsorpce, lepší průběh kalibračních křivek, 

 ve značném kalibračním rozsahu jsou většinou kalibrační závislosti lineární, 

 lineární kalibrační závislosti vyžadují menší počet kalibračních vzorků, 

 nižší spotřeba Ar, 

 stabilnější výboj, 

 povrchové rovinné odprašování vzorku umožňuje analýzu hloubkového 

profilu vzorku v rozsahu od 2-5 do 200 až 500 μm. 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Experimentální materiál 

Bakalářská práce se zaměřuje na ověření možnosti stanovení tloušťky niklové 

vrstvy pomocí GDOES. Na následujícím snímku jsou vzorky A a B, které byly chemicky 

poniklovány (Obr. 9). 

 

Obr. 9 Snímky vzorků 

Chemické složení základních (podkladových) materiálů obou vzorků bylo 

stanoveno pomocí BULK analýzy na GDOES a je uvedeno v Tab. 2. 

Tab. 2 Chemické složení vzorků A a B 

 

C Mn Si P S Cr Ni Mo 

[%] 

A 0,071 0,214 0,01 0,004 0,001 0,062 0,065 0,005 

B 0,065 0,112 0,005 0,003 0,006 0,048 0,052 0,004 

 

 

Cu Ti Co B Pb V Al 

 

[%] 

A 0,057 <0,001 <0,001 <0,0001 <0,001 0,014 0,046 

B 0,032 <0,001 <0,001 <0,0001 <0,001 0,017 0,046 

 

Na základě stanoveného chemického složení bylo zjištěno, že se pravděpodobně 

jedná o tvářenou konstrukční ocel značky 12 011. 
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3.2 Experimentální metody 

3.2.1 Optická mikroskopie 

Tloušťka niklového povlaku byla pozorována na optickém mikroskopu Olympus 

IX70 (viz Obr. 10). 

Vzorky pro optickou mikroskopii byly připraveny v Laboratoři F410, Katedry 

materiálového inženýrství, Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství na VŠB-TU 

Ostrava. Byly použity tyto zařízení rozbrušovací Labotom-3 (Struers), brusné Metasinex 

(Rathenow) a leštící Labopol-25 (Struers). Dále byly použity dvousložková zalévací 

hmotaDurocit-Kit (Struers), etanol a diamantový roztok Dia-Duo (Struers) o velikosti 

3 μm.  

Vzorky byly označeny, nastříhány nůžkami na plech, dále byl proveden řez  

na rozbrušovacím zařízení. Poté byly označeny formy (Obr. 11), do kterých byly vzorky 

vloženy, následně zality dvousložkovou hmotou. Vzorky byly vytlačeny z formy zhruba  

po 1 hodině, následně byly označeny, mechanicky upraveny na brusném zařízení. Vzorky 

byly leštěny na leštícím zařízení pomocí diamantového roztoku. Nakonec byly vzorky 

opláchnuty etanolem a vysušeny. 

 

Obr. 10 Optický mikroskop Olympus IX70 [29] 
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Obr. 11 Formy, do kterých byly vloženy vzorky 

 

3.2.2 Optická emisní spektrometrie s doutnavým výbojem (GDOES) 

Měření vzorků bylo provedeno na pracovišti univerzity VŠB – TUO, Fakulty 

metalurgie a materiálového inženýrství, Katedry chemie. 

Pro přímou analýzu pevných vzorků jsou na GDOES přístroji k dispozici dva 

měřící módy „BULK mód“ – objemová analýza (průměrná koncentrace prvků ve vzorku) 

a „DPA mód“ – profilová analýza (časově rozložené koncentrace prvků ve vzorku). 

Chemické složení tloušťky niklového povlaku bylo studováno optickým emisním 

spektrometrem s doutnavým výbojem Spectruma Analytik GMBH (model GDA 750A, 

viz Obr. 12, Obr. 13), který umožňuje analýzu s DC a RF zdrojem. BULK analýza byla 

využita pro analýzu poniklovaných vzorků v režimu DC. Pomocí profilové analýzy 

s využitím RF zdroje byl měřen Ni povlak za těchto podmínek 996 V a 15 mA. 
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Obr. 12 Spektrometr GDA 750 [27] 

 

Obr. 13 Vzorkový prostor spektrometru GDA 750 [28] 
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4 VÝSLEDKY 

4.1 Optická mikroskopie 

Vzorky byly zality do dvousložkové zalévací hmoty Durocit-Kit (Struers), 

mechanicky upraveny, opláchnuty etanolem, vysušeny, poté byly pozorovány na optickém 

mikroskopu. Na následujících obrázcích jsou uvedeny snímky, na kterých jsou naznačeny 

a změřeny tloušťky Ni povlaku pomocí optického mikroskopu Olympus IX70 (Obr. 14, 

Obr. 15). Tloušťka Ni povlaku na vzorku A byla 41,54 μm a na vzorku B 65,81 μm. 

 

Obr. 14 Tloušťka niklového povlaku – vzorek A 

 

Obr. 15 Tloušťka niklového povlaku – vzorek B 
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4.2 Optická emisní spektrometrie s doutnavým výbojem (GDOES) 

Na následujících obrázcích jsou znázorněny profilové GDOES analýzy (Obr. 16 

a Obr. 17). Posuzoval se čas, za který se sníží relativní intenzita signálu Ni na konstantní 

hodnotu limitně se blížící k 0. Z obrázků vyplývá, že povrchová vrstva je obohacena 

fosforem, který se v základním ocelovém podkladovém materiálu vůbec nevyskytuje. 

Naopak Fe, Cu, Mn, Cr a Al jsou v podkladovém materiálu zastoupeny ve větším 

množství. 

GDOES není absolutní metoda, pro kvantitativní analýzu je třeba provést kalibraci 

všech prvků a tuto ověřit na certifikovaných standardech. Cílem předkládané bakalářské 

práce je pouze ověření možnosti měření tloušťky Ni vrstvy pomocí GDOES a na jejím 

základě a s použitím jejich výsledků bude následně řešena diplomová práce, která se již 

bude zabývat také kvantitativní profilovou GDOES analýzou. 

V tabulkách 3 a 4 jsou proto pro snadnější orientaci uvedeny (jako obsahy 

základních materiálů) výsledky nakalibrované a ověřené BULK analýzy (SOP 

„nízkolegovaná ocel“). 

 

Obr. 16 Chemické složení získané na GDOES – vzorek A 
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Tab. 3 Chemické složení základního materiálu vzorku A v čase 3000 s 

 

[%] 

99,5 

 0,065 

 0,004 

 0,214 

 0,071 

 0,046 

 0,062 

 0,057 

 

 

Obr. 17 Chemické složení získané na GDOES – vzorek B 

 

Tab. 4 Chemické složení základního materiálu vzorku B v čase 3000 s 

 

[%] 

99,6 

 0,052 

 0,003 

 0,112 

 0,065 

 0,046 

 0,048 

 0,032 
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5 DISKUZE 

Cílem předkládané bakalářské práce bylo ověřit možnosti stanovení tloušťky 

niklové vrstvy pomocí GDOES. Na obrázcích (Obr. 16 a Obr. 17) je vidět jasný průběh 

relativních intenzit jednotlivých prvků obsažených v povrchové vrstvě i základním 

materiálu. 

Aby bylo možno kvantitativně vyčíslit tloušťku Ni vrstvy, byla jako srovnávací 

metoda vybrána optická mikroskopie, která dává přesné a správné výsledky, ale je finančně 

i časově náročná.  

V následujícím grafu je znázorněn vztah času, za který se sníží relativní intenzita 

signálu Ni na konstantní hodnotu limitně blížící se k 0 pomocí GDOES a tloušťky Ni 

povlaku stanoveného pomocí optické mikroskopie. Data byla proložena regresní funkcí 

s rovnicí 𝑦 =  12,36𝑥 +  386,5. 

Tato závislost naznačuje, že by bylo možné tloušťku Ni povlaku stanovovat pomocí 

povrchové GDOES analýzy, ale toto tvrzení je nutné ověřit na více vzorcích, což je již nad 

rámec této bakalářské práce.  

 

Obr. 18 Vztah času, za který se sníží rel. intenzita signálu Ni na konstantní hodnotu 

limitně blížící se k 0 stanoveného pomocí GDOES a tloušťky Ni povlaku 

stanoveného pomocí OM 
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6 ZÁVĚR 

Cílem práce bylo ověření možnosti stanovení tloušťky niklové vrstvy pomocí 

GDOES. Pomocí BULK GDOES analýzy bylo stanoveno chemické složení základního 

materiálu a bylo porovnáno s chemickým složením normovaným v ČR. Bylo zjištěno, že 

se jednalo o tvářené konstrukční oceli značky 12 011. 

Ni povlaky chrání materiál proti korozi a zvyšují tvrdost a odolnost proti otěru. 

Pro měření tloušťky niklového povlaku se používají optické mikroskopy, pomocí kterých 

se získají přesné a správné výsledky. Tloušťka Ni povlaku měřená na optickém 

mikroskopu byla u vzorku A menší (41,54 μm) než u vzorku B (65,81 μm).  

Profilovou GDOES analýzou bylo zjištěno, že povrchová vrstva vzorků byla 

obohacena fosforem, který se v základním materiálu nevyskytoval. V základním materiálu 

byly zastoupeny ve větším množství tyto prvky: Fe, Cu, Mn, Cr a Al. 

Pozorovaná byla hlavně relativní intenzita Ni, která byla u vzorku A konstantní 

700 s, pak začala klesat a v čase 900 s dosáhla hodnoty limitně se blížící k 0. U vzorku B 

byla relativní intenzita Ni konstantní v čase 1 000 s, poté začala klesat a v čase 1 400 s 

dosáhla hodnoty limitně se blížící k 0. 

Z grafu, na kterém je znázorněn vztah času, za který se sníží relativní intenzita 

signálu Ni na konstantní hodnotu limitně se blížící k 0, zjištěného pomocí GDOES  

a tloušťky Ni povlaku stanoveného pomocí optické mikroskopie, byla získána rovnice 

𝑦 =  12,36𝑥 +  386,5. Z této závislosti by teoreticky bylo možno stanovit tloušťku 

Ni vrstvy pouhým proměřením pomocí DPA modu GDOES a nebylo by třeba provádět 

časově i finančně náročnou optickou mikroskopii. Výsledky této práce musí být ale 

ověřeny na více vzorcích, což bude předmětem navazující diplomové práce, která se bude 

zabývat také kvantitativní profilovou GDOES analýzou. 
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